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Gdzie powinien stanąć pomnik Sprawiedliwych?  

W środę 17 lipca 2013 roku odbyła się debata dotycząca lokalizacji Pomnika 

Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Zorganizowana została przez młodzie-

żową organizację Moishe House w Kibuc Warszawa – działce na terenie dom-

ków fińskich, zagospodarowanej przez Żydowską Ogólnopolską Organizację 

Młodzieżową w ramach projektu Zielony Jazdów.  

Panelistami byli:  

Jan Grabowski – historyk, współpracownik Centrum Badań nad Zagładą 

Żydów, wykładowca na Uniwersytecie w Ottawie, autor książek o relacjach 

polsko-żydowskich w czasie wojny; 

Tomasz Prot – ocalały z Holokaustu, w poprzedniej kadencji Zarządu 

wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu; 

Konstanty Gebert – publicysta, założyciel czasopisma Midrasz i Żydowskie-

go Uniwersytetu Latającego. 

Rozmowę prowadził Jakub Herczyński, członek ŻOOM.  

Konstanty Gebert rozpoczął swoją wypowiedź zdaniem, że brak pamięci  

o Sprawiedliwych jest czymś zupełnie skandalicznym. Pomimo tego, że Spra-

wiedliwi często służą pewny manipulacjom, to są oni dowodem na istnienie 

Boga. Pomnik powinien stanąć przy Muzeum Historii Żydów Polskich, gdyż plac 

wokół Pomnika Bohaterów Getta staje się miejscem symbolicznej ekspozycji 

tego, jak chcemy pamiętać o Zagładzie, a więc w pewien sposób miejscem 

naturalnym dla tego typu działań.  

Jan Grabowski uznałby natomiast za skandal umieszczenie pomnika w tym 

miejscu i w tej formie. Zarzucił, że pomysł na wybudowanie go nie został 

poddany szerszej dyskusji. Trzeba dać historykom czas na zbadanie do końca 

tematu Sprawiedliwych, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o pomniku. 

Usytuowanie go na terenie dawnego getta jest niewłaściwie, gdyż getto nie było 

miejscem ratowania Żydów. Może warto zacząć od działań w mniejszych 

miejscowościach, gdzie antysemityzm nadal stanowi poważny problem. Według 

Tomasza Prota taki pomnik powinien powstać. Zwrócił on jednak uwagę, że 

Sprawiedliwy to tytuł nadany przez państwo Izrael, które w ten sposób już 

wyróżniło pewne osoby. W Polsce powinny powstać pomniki, które stanowią 



upamiętnienie wszystkich osób ratujących Żydów, także tych, które z różnych 

powodów nie otrzymały medalu. Tomasz Prot przypomniał, że wśród 

Sprawiedliwych znajdują się także osoby, które niekoniecznie powinny taki 

medal otrzymać, dlatego należy unikać wymieniania nazwisk. Jeśli chodzi  

o lokalizację, nie skłonił się ku żadnej ze stron. Według niego najbardziej 

adekwatne miejsce to Żoliborz, gdzie ukrywało się najwięcej Żydów. Przywołał 

także ideę stworzenia dnia pamięci o Sprawiedliwych, która jakiś czas temu 

była rozpatrywana przez Sejm.  

Jan Grabowski określił zadanie pomnika jako „odczarowanie” placu, którego 

przekaz, według środowisk konserwatywnych, stanowi zagrożenie polskiej pa-

mięci. Ku temu stanowisku skłoniła się Helena Datner – Sprawiedliwi są bardzo 

mocno uwikłani w polską politykę historyczną. Wybudowanie pomnika przed 

Muzeum ma za zadanie egzorcyzmowania tego, co nie spełnia oczekiwań 

polskiej racji stanu, przez co Sprawiedliwym dzieje się wielka krzywda. 

Katarzyna Prot poruszyła kwestię ciągle pojawiającej się potrzeby symetrii. 

Według niej istnieje ryzyko, że pomnik jest dążeniem do takiej właśnie symetrii 

pomiędzy stroną polską a żydowską.  

Postawione zostało także pytanie o to, z czyjej inicjatywy oraz dla kogo powi-

nien zostać zbudowany pomnik. Wszyscy paneliści zgodzili się, że to powinna 

być inicjatywa ratowanych, wyrażających wdzięczność ratującym. Nie powinien 

to być pomnik stawiany przez Polaków samym sobie. Główna niezgoda między 

Janem Grabowskim i Konstantym Gebertem wiązała się z lokalizacją pomnika 

oraz kierunkiem działań w tej sprawie. Według Jana Grabowskiego należy za-

cząć od działań lokalnych, a sukcesem byłoby, gdyby w miejscowościach takich 

jak Sosnowiec, Będzin Mniejszy czy Gruszów Wielki umieszczono choćby małą 

tablicę poświęconą Sprawiedliwym. Świadczyłoby to o akceptacji Sprawiedli-

wych przez ich sąsiadów. Konstanty Gebert widzi sprawę odwrotnie – postawie-

nie pomnika w Warszawie będzie sygnałem dla władz lokalnych, że już można 

oddać cześć pamięci ratującym. Jan Grabowski odpowiedział, że wręcz prze-

ciwnie – już nie będzie trzeba. Skoro ktoś oddał już hołd, to inni mogą czuć się 

z tego obowiązku zwolnieni.  

Dla Konstantego Geberta nieobecność pomnika jest symbolicznym wyrazem 

nieustającej dezaprobaty – Sprawiedliwi to nie są ludzie, którym należy się ucz-

czenie. Pomnik może stanowić przeciwstawienie się temu. Prawdopodobnie nie 



zmieni on nienawistnych postaw, ale przynajmniej odda cześć tym, którzy nieśli 

pomoc.  

Głos w dyskusji zabierali także słuchacze. Michał Klinger zaproponował, by 

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wraz ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwych 

wspólnie wystąpiły do Prezydenta o przeprowadzenie otwartej debaty. Odbycie 

takich rozmów z udziałem Kościoła, szczególnie w mniejszych miejscowoś-

ciach, dałoby informację czy Polacy są już gotowi na ten krok.  

Kolejne pytanie dotyczyło edukacyjnej funkcji pomnika dla wycieczek z USA  

i Izraela, które często widzą Polskę jako kraj silnie antysemicki. Według Geberta 

pomnik niewiele zmieni w świadomości ludzi, natomiast taką funkcję ma szansę 

spełnić Muzeum Historii Żydów Polskich. Jan Grabowski wyjaśnił, że obraz Pol-

ski za granicą zazwyczaj wynika z opowieści niewielkiej liczby Żydów, którzy 

dzięki licznym cudom uratowali się i zdołali uciec z Polski, a o swoich historiach 

i tragicznych przeżyciach opowiedzieli swoim potomkom.  

Według Jana Grabowskiego nie można robić znaku równości w tej dyskusji 

między stroną polską i żydowską, nie jest to bowiem sytuacja dwóch równo-

rzędnych partnerów w dialogu – naród polski żyje i funkcjonuje, natomiast ży-

dowski praktycznie przestał istnieć. Jeden z aktorów tego dramatu nie istnieje.  

Katarzyna Prot postawiła pytanie, po co w ogóle stawiać pomniki. Według 

Geberta pomniki stawia się dlatego, że komuś doskwiera ich brak. Dla niego 

nieobecność pomnika Sprawiedliwych to lekceważenie bohaterów. Nieobecność 

krzyczy tak samo mocno jak obecność. Przekaz pomnika będzie taki, że można 

być przyzwoitym. Według Tomasza Prota wzajemna pomoc powinna być natu-

ralnym odruchem: „Dla mnie to oczywiste, człowiek powinien chronić człowie-

ka”.  

Jan Grabowski wyraził potrzebę przesunięcia w czasie decyzji o wybudowa-

niu pomnika, gdyż jest jeszcze za wcześnie. Polskie społeczeństwo nadal nie 

przetrawiło swojego stosunku do Żydów podczas okupacji. Dla Konstantego 

Geberta sprawa wygląda inaczej: „Mamy do wyboru – albo zostawić ten temat 

draniom, albo próbować zabrać głos także w przestrzeni publicznej w sposób, 

który nie będzie stanowił ujmy dla Sprawiedliwych”. Tomasz Kobyliński postawił 

pytanie, czy przesunięcie tej sprawy w czasie i pozostawienie dyskusji prawicy 

tym bardziej nie spowoduje braku refleksji. 

Jan Grabowski podsumował: „Mam nadzieję, że to co robimy tutaj przełoży 



się na kolejne głosy w dyskusji, która została uznana za zamkniętą. Uważam, 

że to jest dopiero początek rozmowy.” 

 

 


